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Stort tack till Samhällsskyddschef Stefan Swenson på Samhällsksydd Mellersta 
Skaraborg för rådgivning, information och inspektion av solkök.

Då det har varit varmt och torrt väder under en längre 
tid ökar brandrisken i skog och mark. Därför utfärdas 
ofta eldningsförbud under sommaren. I extrema fall kan 
detta utökas till ett totalt eldningsförbud. Då är det extra 
torrt och kan lätt ta eld ute i naturen. 


Solkök omfattas inte av eldningsförbud 
Solkök, jämte elgrillar och kemiska värmepåsar saknar 
öppen låga och omfattas därför inte av 
eldningsförbuden. 


Å andra sidan betyder det inte att alla solkök är riskfria. 
Vissa är mycket säkra medan andra kan innebära en 
påtaglig brandrisk om de hanteras vårdslöst. 


Med det här häftet tillhandahåller vi några enkla riktlinjer 
som låter dig njuta av sommarens grillväder på säkrast 
möjliga sätt.

Vad innebär ett totalt 
eldningsförbud?

Ingen öppen låga

Inga grillar eller stormkök

Ingen pyroteknik 

(tex. fyrverkerier) 



Nedan finner du våra tips och råd för säker användning av solkök vid förhöjd 
brandrisk: 

- Välj ett solkök med en diffus fokuspunkt som ligger innanför reflektorns radie


- Ställ solköket i arbetshöjd (t.ex. på ett bord, en stubbe eller en pall) istället för direkt på marken


- Placera solköket på säkert avstånd från barn, hundar och andra djur


- Använd t.ex en sten, spännband eller tältspik för att hålla fast lättare solkök och skydda dem från 
stark vind. 

- Kom ihåg att använda solglasögon. Vid brandfarligt väder är solen oftast extra stark 

- Låt inte solköket stå tomt i solen mer än nödvändigt. Mat och kokkärl suger åt sig energi och 
håller temperaturen låg och stabil.


- Använd aldrig brandfarliga saker och kemikalier i ditt solkök


- Använd en termometer med larmfunktion för att undvika att maten bränns vid


- Använder du ett solkök med liten, kraftig fokuspunkt eller en fokuspunkt som ligger utanför 
reflektorns radie bör den hållas under kontinuerlig uppsikt. När den inte används ska den täckas 
med en mörk duk eller presenning. Låt den aldrig stå nära brännbart material.

Rekommendationer



 

Identifiera fokuspunkten i ditt solkök

Vid vinkel
Snäv vinkel

Stor 
fokuspunkt

diffus energi koncentrerad  
energi

Liten 
fokuspunkt

När vinkeln är vid och fokuspunkten stor blir 
värmen mer diffus. Detta skyddar kokkärlen 
och gör det svårare att tända eld på saker.

När vinkeln är snäv och fokuspunkten liten 
får man hög värme på liten yta. Detta gör 
det möjligt att snabbt värma mat och tända 
eld på saker. Det kan även skada kokkärlet.

För att avgöra om ditt solkök är säkert att använda utan ytterligare 
försiktighetsåtgärder, undersök vad det har för fokuspunkt. Det som avgör är 
fokuspunktens storlek, vinkel och avstånd från reflektorn. 



Vakuumrör
Djup


ParabolLådugnPanelreflektor

Plan/flat parabol Fresnelspis

Lämpliga solkök vid hög brandrisk


